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En aquest volum es recullen les 15 comunicacions que es van presentar sobre el t ema del
col·loqui, i es presenten els resultats obtinguts per la recerca portada a terme els darrers anys
en aquest territori. Pel que fa a l'àmbit estrictament català es destaquen els balanços sobre les
excavacions de Sant Martí d'Empúries , la Moleta del Remei, Olèrdola i Sant Julià de Ramis,
entre altres.
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Vegeu, per exemple, Josep Lluís Barona (2000), obra en la qual es posen de manifest, en una
sèrie de treballs de diferents autors, la .. 223-259; BALCELLS, A.; CULLA, J. B.; MIR, C.
(1982): Les eleccions generals a Catalunya de 1901 a 1923. .. John y Leatrice Mac Donald, de
la Escuela de Demografía Histórica de.
Respecto a las características de este primer hábitat indígena todavía se encuentra inédita una
magnífica necrópolis tumular del Bronce Final, excavada ... Si la aventura rodia en Occidente
durante el siglo VIII a.C. tuvo efectivamente lugar fue tan solo eso, una serie de expediciones
puntuales sin continuidad en el tiempo.
Francesc Gracia. PUBLICACIONES HISTORIOGRAFÍA. LIBROS Y CAPÍTULOS DE
LIBROS. GRACIA, F.; MUNILLA, G. (2011): Salvem l'art. La protecció del patrimoni cultural
calatà durant la Guerra Civil (1936-1939). Ed. La Magrana- RBA. Barcelona (e.p.). GRACIA,
F. (2011): La gestión de Martín Almagro Basch en el.
A. Martín, “L'oppidum del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Aportació de les intervencions
arqueo-lògiques recents al coneixement dels sistemes defensius i de l'urbanisme”,. L'hàbitat
protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc occidental (Girona 2000), Sèrie Monogràfica
del MAC-. Girona, 19, Girona, 2000, 107-121.
View stafviper.xyz,Updated spiegazione opzioni binarie demographics by zip code
Quake,They Bleed Pixels - 2 keys. Er hat sich auf die Bereiche Projektmanagement, defense.
VTC makes no representation that materials in the site are appropriate or available for use in
other locations, government organizations and millio.
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. 1.1 ANTECEDENTES. 1.1.1 Primeros pasos hacia el
desarrollo de estudios espaciales. 1.1.2 Nuevos paradigmas encaminados al estudio de las
relaciones entre el hombre y el medio. 1.1.3 Grandes paradigmas en el estudio de los suelos de
ocupación en la segunda mitad del s XX.
L'Université de Picardie Jules Verne a été heureuse d'accueillir durant ces deux journées
consacrées à La recherche archéologique en Picardie : bilans et perspectives, non seulement
une grande partie des archéologues de la région mais de nombreux collègues français
intéressés par la démarche entreprise en Picardie.
20 Jun 2013 . Industrial III. Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial (1ª. 1999. Gijón)
IV. Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial (2ª. 2000. Gijón)I. Serie .. Catalunya,
[1988]-. -- v. : il. col. ; 30 cm. Trimestral. Descripción basada en: n. 22 (1993). D.L. B 33246-
1988. 1. Arqueología industrial-Cataluña.
have you ever read a Read PDF hàbitat protohistòric a Catalunya (Sèrie Monogràfica del
M.A.C. - Girona) Online book with real truth yet? Well, you should try it. as is known, read
hàbitat protohistòric a Catalunya (Sèrie Monogràfica del M.A.C. - Girona) is the thing that
generates creativity in our lives. hàbitat protohistòric a.
A: BUXó, R. i PONS, E. (eds.). L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Roselló i Llenguadoc.
Occidental. Actualitat de l'Arqueologia de l'edat del Ferro. (Sèrie Monogràfica del MAC-
Girona, 19). Girona: 59-71. GRAELLS, R. (2005). Sobre el banquet de la primera edat del
ferro a Catalunya: els accessoris de condimentació.
“LA DEVESA (BESALÚ): UN JACIMENT DE LA 1ª EDAT DEL FERRO A LA VALL DEL
FLUVIÀ (LA GARROTXA)” a L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc
Occidental. Actualitat de l'arqueologia de l'edat del Ferro. Sèrie Monogràfica del MAC-
GIRONA, núm.19. Girona, 2000, pgs. 161-172. Juntament amb.
BUXO R., PONS I BRUN E. (éds), L'hàbitat protohistoric a Catalunya, Rosello i Llenguadoc
occidental : actualitat de l'arqueologia de l'edat del Ferro : actes del XXII Col·loqui.



Internacional per a l'Estudi de l'Edat del Ferro, Girona, 21-24 de maig de 1998 (Sèrie
monogràfica, 19), Gérone, Museu d'arqueologia de Catalunya,.
La série examinée pose cependant question étant donné le très faible nombre de lamelles
brutes observées. Plusieurs points restent donc à éclaircir en ce qui ... Girona: Museu
d'Arqueologia de Catalunya, pp. 243-253. AURA & al. (1998) = AURA TORTOSA, J. E.;
VILLAVERDE BONILLA, V.; GONZÁLEZ MORALES, M.;.
1 Sep 2013 . junto de los de ámbito protohistórico ya que la mayoría de los .. identificar una
serie limitada de tipos, seis en total, .. rritorio en época ibérica: los casos de Edeta y Ke- lin.”
Sèrie Monogràfica 18: 151-167. Girona, Mu- seu d'Arqueología de Catalunya. Pérez-Jordá, G.;
Morales Pérez, J. V.; Marlasca Mar-.
Ramon Llull and Catalan tradition = Ramon Llull und die Katalanische tradition = Ramon Llull
i la tradició catalana = Ramon Llull y la tradición catalana / Harold Bloom [traducció: Dolors
Udina, Tobias Bube i Damià Alou] .. Part 2 of a 3-part series, Principles and practices of
building taxonomies / Marjorie M.K. Hlava
16 ေအာက တိုဘာ 2015 . To open the archive, install “7zip Program”, select the .7z icon, select
as shown in picture. And extract to desired location. The followings are included in the utility
package. Windows OS (Western) Pwo Karen Unicode Keyboard Layout Created with
Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) New Modified.
15 Set. 2016 . El primer punt del nostre estudi ha estat la determinació de la distribució de
l'espai habitat, és a dir, l'estudi dels traçats reguladors urbanístics. .. Les excavacions portades a
terme per Enriqueta Pons i el seu equip del Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona des
del 1990 han permès definir la.
10 Març 2016 . L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental,
Actualitat de l'arque- ologia de l'Edat del Ferro. Girona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, p.
33-42. (Sèrie Monogràfica; 19) Francès, J. (coord.) (2002) Limes [Cerdanyola del Vallès],
núm. 8: L'assentament Ibè- ric de la Facultat de.
12 Mar 2015 . 2008: "Caracterización analítica de la producción metalúrgica protohistórica de
plata en. Cataluña". Revista de Arqueología de Ponent 18. PONS, E. (dir.) 2002: Mas Castellar
de Pontos (Alt Empordá). Un complex arqueológic d'época ibérica (Excavacions 1990-1998),
Serie Monográfica del M.A.C.-Girona.
10 Març 2016 . L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental,
Actualitat de l'arque- ologia de l'Edat del Ferro. Girona: Museu d'Arqueologia de Catalunya, p.
33-42. (Sèrie Monogràfica; 19) Francès, J. (coord.) (2002) Limes [Cerdanyola del Vallès],
núm. 8: L'assentament Ibè- ric de la Facultat de.
Si usted está buscando un libro The Protohistoric Pueblo World, A.D. 1275-1600 (2016-04-
01), voy a ayudarle a obtener un libro The Protohistoric Pueblo World, A.D. 1275-1600 (2016-
04-01) aquí. Usted simplemente se inscribe de forma gratuita y se puede encontrar una The
Protohistoric Pueblo World, A.D. 1275-1600.
MUPREVA Museo de Prehistoria de Valencia.
606 Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan 606 American Mathematical
Society 605 Serie documentos de trabajo 605 Canadian Data Report of .. 127 Institut für
Rundfunkrecht <Köln> 127 Institut für Kunststoffverarbeitung in Industrie und Handwerk
<Aachen> 127 Institut Cartogràfic de Catalunya.
Aportació de les intervencions arqueo-lògiques recents al coneixement dels sistemes defensius
i de l'urbanisme”, L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc occidental
(Girona 2000), Sèrie Monogràfica del MACGirona, 19, Girona, 2000, 107-121. MATA 1990 J.
M. Mata, Els minerals de Catalunya,.
la agricultura y la alimentación de determinadas comunidades humanas en la Alta. Andalucía



desde la .. siendo actualmente las zonas de Cataluña y Comunidad Valenciana, las que cuentan
con más estudios ... de Olea, hemos podido aplicar una serie de análisis para intentar
esclarecer un poco este tema, que será.
A E. Pons, R. Buxó (ed). L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc
Occidental. Actualitat de l'arqueologia en l'edat del Ferro, Sèrie Monogràfica, 19, Museu
d'Arqueologia de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departa- ment de Cultura, Girona: 24.
GUERRERO AYUSO, V. M.; CALVO TRIAS, M.; GARCÍA.
La monografia inclou també dos estudis sobre els conjunts ceràmics romà i medieval d'aquesta
vila. girona19184. L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental.
Actualitat de l'arqueologia de l'edat de Ferro. BUXÓ, R., PONS, E. dirs. Girona, 2000, 206 p.
ISBN: 84-393-5270-0. Textos en català.
J.-C.), in L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc. Occidental. Actualitat de
l'Arqueologia de l'Edat del Ferro, Actes del XXII Col·loqui de l'AFEAF. MAC-Girona, Sèrie
Monogràfica, 19, p. 185-192. VALENZUELA S., GARDEISEN A. 2005 : L'environnement
animal urbain à l'époque gallo-romaine : le.
______. 6 Grupo Molfeta; Stentinello; Cardial del sur de Francia; Área hispano-mauritania y
Cataluña; Grupo del norte ... relacionado con las series compositivas14 descritas, que se
almacenan a partir de una serie de có- .. incorporan se asientan en el hábitat ocupado, así que
los territorios ocupados dividen los recur-.
Salvador Rovira (Museo Arqueológico Nacional). Nati Salvadó (Universitat Politècnica de
Catalunya). Màrius Vendrell Saz (Universitat de Barcelona). COMITÉ ORGANIZADOR:
Presidenta: Judit Molera Marimon (GRMT-Dep. Física, UdG). Grup de recerca de Materials i
Termodinàmica. Universitat de Girona. Jordi Farjas.
11 Març 2016 . L'ètapa ibèrica d'un assentament d'ocupació continuada, L'hàbitat protohistòric
a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental. Actualitat de l'Arqueologia de l'Edat del Ferro,
Sèrie Monogràfica, 19, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona, p. 91-105. pons, E., 1984,
L'Empordà, de l'Edat del Bronze a.
Actes del I Congrés per a l'estudi dels jueus en territori de llengua catalana : Barcelona-Girona,
del 15 al 17 d'ctubre de 2001 .. De la Tarraconaise à la marche supérieure d'al-Andalus (IVe-
Xie siècle): les habitats ruraux = Desde la Tarraconense hasta la Marca Superior de al-Andalus
(siglos IV-XI): los asentamientos.
21 Jul. 2008 . Actes del Seminari sobre 'El Poblament Ibèric a Catalunya'. Laietània, 8, p. 105-
128. PONS, E. (dir.) [et alii] (2002) Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà). Un complex
arqueològic d'època ibèrica (excavacions 1990-1998), MAC-Girona. (Sèrie Monogràfica; 21)
SERRA VILARÓ, Joan (1921) Poblado.
La necrópolis de la Pedrera en Vallfogona de Balaguer (Lleida) se sitúa en la llanura interior de
Cataluña, próxima al rio Segre y asociada a un hábitat con el mismo nombre7.
Tradicionalmente la necrópolis ha sido .. Sèrie Monogràfica MAC-Girona 21 (Girona 2002).
LoPorto 1996: G. LoPorto, Tombe arcaiche di peuceti.
de Catalunya, Sèrie Monogràfica, 19, Girona, 2000. . Excavacions arqueològiques a l 'Illa d 'en
Reixac (I 987-1992), Monografies D'U1lastret, 1, Girona, 1999. . 1991: M. T. Mascort, J.
Sanmartí, J. Santacana, El jaciment protohistòric d 'Aldovesta (Benifallet) i el comerç fenici
arcaic a la Catalunya meridional, Tarragona,.
9 Dic 2017 . Xavier Terradas AJUNTAMENT DE BANYOLES ISBN: SÈRIE
MONOGRÀFICA 25.1 Museu d Arqueologia de Catalunya Girona 18/12/13 13:04 SÈRIE
MONOGRÀFICA 25.1 Museu d Arqueologia de Catalunya .. Estudio y difusión del pasado,
Sèrie Monogràfica del MAC, 25.1, Girona 2013, ISBN (pág ).
Història de Catalunya, historiografia, cultura ibèrica, evolució sociocultu- ral, difusió del



coneixement, . les muralles de Tarragona, Girona i Olèrdola (Martorell i Peña, 1879, p. 123-.
160), el del mateix autor . la península Ibèrica, la qual cosa, juntament amb una sèrie
d'observacions d'an- tropologia física, el portava a.
. farsund aluminium datenrettung mac chip livia nocentini legno dr. misick springfield ohio
piotr matecki data urodzenia ly hoang 2012 electoral votes chinchilla .. records Baden-
Wurttemberg accident mortel route 389 24 octobre 2013 16c950 serial card futbol femenina
catalonia riviera prestupy nhlprojections tohdaryl.
regions of Catalonia and Valencia (Figure 1 and . social and economic implications among the
protohistoric communities of the Iberian culture during the .. Sèrie Monogràfica 21. Girona,.
Spain: Museu d'Arqueologia de Catalunya. Garcia Petit, L., and E. Pons. 2011 The
archaeological identification of feasts and.
12 Dec 2012 . . series 8148 2004 8132 computer 8112 august 8049 based 7998 medal 7968
engineering 7953 working 7942 children 7916 medical 7909 november .. konrad 192 mac 192
monster 192 nonfiction 192 nster 192 palaeontology 192 philipp 192 reward 192 similarity 192
stepped 192 stored 192 stronger.
Carta arqueològica de les comarques de Girona. El poblament romà del nord-est de Catalunya,
Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona,. Girona. NOLLA .. on tenim les restes més
ben conservades de l'hàbitat protohistòric. El tipus de .. Julià de Ramis, Anys 1991-1993, Sèrie
Monogràfica, 16, pàg. 71-84.
Series FRAUDEBOOK PDF Author .. Read online free Books: FRAUDEBOOK, After You
PDF reading at ..com. Jojo Moyes FRAUDEBOOK book is currently a New York Times best
seller and a best seller for ebook stores. If you want to read the book, well you can get it all .
A Love Story for this generation, FRAUDEBOOK.
Its extreme southern limit extends to the Cantabrian coast and the province of Gerona in
Spain, and to the Blue Coast in the south of Prance (Mentone), but it did not .. This
classification is eonelusively verified by a whole 64 FOSSIL MAN IN SPAIN series of
deposits wHcli also go to show that each sub- division occupied a.
importante a nivel mundial en esta serie numismática, por lo que requieren la edi- ción de
varios volúmenes. Carmen decidió publicar los catálogos de moneda his- pánica dentro del
marco del proyecto internacional Sylloge Nummorum Graeco- rum (SNG), iniciando con ello
la participación de España en esta prestigiosa.
. red lamp shades mac windows computers gabriel's fire tv show eclipse rcp download just
cause 3 ps3 ebay sun ipx spx-936c bergsboda 40 el musical 2013 apartments 85034 zip code
bingo players moment repjerseys free shipping transalpin zabine tommy edegran ben hur tv
series episodes studio 60 13 convert hex to.
You want to find a book PDF hàbitat protohistòric a Catalunya (Sèrie Monogràfica del M.A.C.
- Girona) Download Suitable for lovers of books and educational for all ages. You can get the
book online for free on this site by way of a ' click ' downloads that are on this website site.
And the book is available in PDF format,.
A més, l'hàbitat corresponent al nivell C1-E9 devia ser obert i sec, condicions que serien
extensibles a la part baixa de la sèrie, on pràcticament no s'enregistren elements que
suposadament prefereixen .. Actualitat de l'arqueologia de l'edat del Ferro, Sèrie Monogràfica,
19, Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, p.

ویر زا  یطیحم  تسیز  یگچراپکی  یداصتقا  عفانم  یریگ  هزادنا  ھلاقم   Mameyes طسوت رد )(  وکیروتروپ , رد  .
serie de descubrimientos internacionales –principalmente los hechos en Pompeya y
Herculano–; la influencia de esta .. 34; J. MASCARELLA, La farga, Girona, Diputació de
Girona, Caixa de Girona, ... Els processos agrícoles protohistòrics a la Catalunya occidental»,
Monographies d'Archéologie Méditerranéenne.



7 Abr. 2010 . intervencions arqueològiques recents al coneixement dels sistemes defensius i de
l'urbanisme. In Buxó, R. and Pons, E., L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i.
Llenguadoc occidental (Girona, Sèrie Monogràfica del MAC-Girona 19), 107–21. ▫ Martin, A.
2005: Territori i hàbitat al nord-est català en.
Aquestes excavacions han permès documentar importants restes del passat romà i medieval de
la població. La monografia inclou també dos estudis sobre els conjunts ceràmics romà i
medieval d'aquesta vila. L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental.
Actualitat de l'arqueologia de l'edat de.
11 Jul 2016 . These and other details are in About This Mac and System Information. You
might want the model name or serial number of your Mac when checking warranty coverage,
searching for specifications or other information about your model, creating a home
inventory, and more. Identifying your Mac model is.
Lluís To Figuera, Universitat de Girona. Previously . 1500--Case studies. 5. Europe--Historical
geography. 6. Archaeology, Medieval--Europe. 7. Landscape archaeology--Europe. I. Series II.
Escalona, Julio. III. Reynolds .. altomedievales en el País Vasco: Del monumento al paisaje', in
Esglésies rurals a Catalunya entre.
22 Maig 2014 . setembre de 2013, s'han succeït una sèrie d'intervencions arqueològiques tant a
l'interior de l'antic mercat del Born com als .. En el marc de la celebració del V Congrés
d'Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya, que dedica el tema monogràfic a la ciutat, ...
Girona a l'edat mitjana. Un model.
20 Nov 2017 . Here's how to tell how old a Mac is, including the model number and what type
of MacBook or Mac you have. Don't buy a second hand Mac without checking out its
credentials using this guide.
Archaeology in Catalonia and the role of English archaeologist, Peter Reynolds, in the
development of ... was conducted using a series of different tools, such as interwoven wires,
small wheels and twisted strings .. James Hayes and Padraig Mac Goran as well as
archaeologists Billy Mag Fhloinn and Anders Söderberg.
For those of you who like to read hàbitat protohistòric a Catalunya (Sèrie Monogràfica del.
M.A.C. - Girona) PDF Kindle, here we will give solution to read with simple and easy. now
has an ebook that can make it easier to read books anytime and anywhere you want to read.
You do not have to go to a bookstore or library.
Textos per la llibertat de Catalunya. 1 septiembre 2004. de Vv.Aa. . hàbitat protohistòric a
Catalunya (Sèrie Monogràfica del M.A.C. - Girona). 1 noviembre 2000. de Vv.Aa. . fons
president Francesc Macià de l'Arxiu Nacional de Catalunya (1907-1933)/El (Publicacions de
l'ANC). 1 mayo 1995. de Núria Mañé y Merche.
MAC. Girona. García Sanjuán, L. 2005 Introducción al Reconocimiento y Análisis.
Arqueológico del Territorio. (Serie Ariel. Prehistoria). 1ª ed , Barcelona. Gener Moret, M. 2010
“Tecnología de la metalurgia del hierro”, en I. Montero (Coord): Manual de arqueometalur-
gia. Cursos de formación permanente para arqueólogos.
hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc occidental. Actualitat de l'arqueologia
de. Editor: Dept. de Cultura. Data d'edició: 01/11/2000. Pàgines: 206. Format: 21x30. Llengua:
Català. Col·lecció: Sèrie Monogràfica del M.A.C. - Girona. ISBN/ISSN: 84-393-5270-0. EAN:
9788439352709. Codi intern:.
Cataluña, que vertebra el Museo de Arqueología de Cataluña, en tanto que la Ruta de los
Celtíberos ... 27 Naredo (1996; http://habitat.aq.upm.es/cs/, edición del 10-. 3-2004, consultada
el 20-5-2008). 28 Organisation .. en una serie de cuestiones recurrentes que pueden aglutinarse
sobre los conceptos de hallazgos,.
that provides a variety of softcopy, shaped books Read PDF hàbitat protohistòric a Catalunya



(Sèrie Monogràfica del M.A.C. - Girona) Online with a wide range of formats can you guys
choose ranging from pdf, mobi, epub, ebook and kindle, her books are also free so come
book download game PDF hàbitat protohistòric a.
L'hàbitat protohistòric a Catalunya,. Rosselló i Llenguadoc Occidental. Actualitat de
l'Arqueologia de l'edat del Ferro. Sèrie Monogràfica del. MAC, 19, ps. 19-32. ... Viladamat
(campanyes de 1982 a 1988). Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona, Sèrie.
Monogràfica, núm. 10. CASAS et alii 1995. CASAS, J.
Monográfico. Les villes du gouvernement et de l' administration sous l' empire en Hispania:
questions de lectures. Revista de Historiografía 25, 2016, pp. 17-27 .. lares y pretorias en las
fronteras del Imperio están a menudo bien atestiguados por una serie de altares o de ..
inherited from the proto-historic period, the.
15 Set. 2016 . GARDES, P. 2001: Habitat, sociétés et territoires protohistoriques dans la Vallée
de l'Ebre (VIIIème-IIème s. av. J. C.), a Buxó, R., Pons, E. (dir.), L'hàbitat protohistòric a
Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental. Actualitat de l'arqueologia de l'Edat de Ferro,
Sèrie Monogràfica 19, MAC-Girona, 73-90.
L'Hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental. Actualitat de
l'Arqueologia de l'edat del Ferro, xxII Col·loque pour l'etude de l'age du Fer. Sèrie
Monogràfica 19. MAC. Girona. CELESTINO, S. (2001). Los santuarios de Cancho Roano. Del
indigenismo al orientalismo arquitectónico. En: RUIZ MATA, D.
en los experimentos que forman una parte importante de esta monografía. Quiero .. ceológico
de una muestra de herramientas en cuarzo con el fin de responder a una serie de interrogantes
que se nos había ... Por ejemplo, en Cataluña, destacan los conjuntos del nivel G de la Cueva
120 (La Garrotxa, Girona). (Alcalde.
15 Des. 2017 . Aportació de les intervencions arqueo-lògiques recents al coneixement dels
sistemes defensius i de l urbanisme, L hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc
occidental (Girona 2000), Sèrie Monogràfica del MAC- Girona, 19, Girona, 2000, MARTÍN
2005 A. Martín, Territori i hàbitat al nord-est.
Aportació de les intervencions arqueo-lògiques recents al coneixement dels sistemes defensius
i de l urbanisme, L hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc occidental (Girona
2000), Sèrie Monogràfica del MAC- Girona, 19, Girona, 2000, MARTÍN 2005 A. Martín,
Territori i hàbitat al nord-est català en època.
Alexandre BARALIS : Habitat et réseaux d'occupation spatiale en Thrace égéenne : l'impact de
la colonisation grecque. (Xe-Ve s. av. .. X. Aquilué, P. Castanyer, M. Santos, J. Tremoleda
(MAC Empuries), Grecs i indigenes a Empuries : les noves .. queologia de Catalunya-Girona
Sèrie Monogràfica, 21, Girona. Rafel.
MAC L'hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc occidental, Actes Girona,
2002, 635 p. (Sèrie Monogràfica, 21). del XIII Col.loqui internacional per a l'Estudi de l'Edat
del Ferro, Girona, Pons, Gonzalo, López 2005 : PONS (E.), GONZALO (C.), LOPEZ (A.) – El
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